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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Een groen, sociaal en leefbaar  
Machelen-Diegem

Als kersvers voorzitter neem ik de fakkel over van Michel Van Neste, die onze partij succesvol naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober leidde. De resultaten van die verkiezingen gaven duidelijk aan dat het meer dan ooit tijd is voor 
verandering. En daaraan wil ik als nieuwe voorzitter samen met het hele bestuur mijn steentje bijdragen. 

De N-VA wil onze gemeente weer groen, sociaal en leefbaar maken. We willen een Machelen-Diegem waar 
onze verenigingen weer openbloeien en waar onze inwoners opnieuw het gevoel hebben dat ze in de Vlaamse 
gemeente wonen waarvoor ze ooit gekozen hebben of waar ze opgegroeid zijn. Waar het Vlaams de enige  
voertaal is en waar we anderstaligen aanmoedigen om onze taal, normen, waarden en cultuur te respecteren.

Met de pas vernieuwde gemeenteraad en twee N-VA-schepenen (Steve Claeys en Magda Geeroms) aan het 
roer ben ik ervan overtuigd dat we onze doelen zullen bereiken, wat de gemeente ten goede zal komen. 
Daarvoor zetten we ons voor honderd procent in. 

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Op 26 mei gaan we weer met z’n allen naar de stembus. Schepen Magda Geeroms zal Machelen-Diegem  
vertegenwoordigen op de N-VA-lijst. Zij versterkt als twaalfde opvolger voor het Vlaams Parlement de lijst 
van Ben Weyts.

Magda Geeroms (66 jaar) is een gepensioneerde federale 
ambtenaar. Dankzij haar echtgenoot Michel Van Neste is ze al 
jaar en dag van zeer nabij betrokken bij de plaatselijke politiek. 
De vorige zes jaar deed ze heel wat politieke ervaring op als 
OCMW-raadslid en in januari werd ze schepen. 

“Als schepen hoop ik in Machelen-Diegem de nodige verande-
ringen te kunnen doorvoeren”, zegt Magda. “Ik zal daarbij dicht 
bij de inwoners staan. Het is mijn droom dat we leven in een 
warme, respectvolle en tolerante gemeenschap waar iedereen 
zich thuis voelt en de kansen grijpt die we hem bieden. Zo’n 
gemeenschap bereiken we alleen door zorg te dragen voor elkaar 
en door al wat leeft te koesteren. De natuur en dieren maken ons 
leven aangenamer en leefbaarder.” 

Kansen grijpen
Toen Ben Weyts haar vroeg om zijn lijst te versterken, heeft 
Magda geen moment getwijfeld. “Ik heb me geëngageerd omdat 
ik ervan overtuigd ben dat de N-VA het juiste verhaal brengt. 

Een verhaal van vrijheid van denken en zijn. Waarin iedereen 
in Vlaanderen met om het even welke achtergrond en talenten 
kansen krijgt. Maar natuurlijk moet men die kansen zien en 
grijpen.”

Verdraagzaamheid en vrijheid
Samen met Ben Weyts en Theo Francken zal Magda er keihard 
voor werken om van de N-VA opnieuw de sterkste partij van 
Vlaams-Brabant te maken. We rekenen op de steun van vele 
Machelaars en Diegemnaars, met gelijk 
welke overtuiging. “Want wie kiest voor 
de N-VA, kiest voor verdraagzaamheid 
en vrijheid. Dat zijn twee belangrijke 
pijlers om ons land, onze regio, onze 
gemeente en Vlaanderen vooruit te 
laten gaan”, besluit Magda.

Dany Bruggeman
Voorzitter

Magda Geeroms
12de opvolger Vlaams Parlement

Kandidaat in de kijker: Elke Wouters (p. 3)N-VA Machelen-Diegem kiest nieuw bestuur (p. 2)
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Wat doet het bijzonder comité  
voor de sociale dienst?
De N-VA stelde Nancy Wysgeer en Bart Masschelein aan als raadsleden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. Na drie jaar volgen Nancy Van Harck en Roger Bolleyn hen op. Het bijzonder 
comité voor de sociale dienst beslist over individuele hulpverleningsdossiers, die door het OCMW 
zijn opgesteld. Daarbij wordt op een politiek neutrale wijze gezocht naar oplossingen voor zwakke en 
kwetsbare inwoners van onze gemeente.

Tijdens onze bestuursverkiezingen van 5 februari werd Dany Bruggeman door de aanwezige leden met een 
schitterende meerderheid verkozen tot afdelingsvoorzitter. Samen met het nieuwe bestuur zal Dany onze 
partij verder uitbouwen en versterken in onze gemeente. 

De N-VA zal veel aandacht schenken aan een correcte en objectieve dossierbehandeling. Waar mogelijk moet de aangeboden 
noodzakelijke en directe steun erop gericht zijn om op termijn de armoede te doorbreken. Met de uitsluiting van elke vorm 
van misbruik en op basis van het rechten-en-plichtenprincipe kiest de N-VA voor een structurele bestrijding van armoede, 
die moet leiden tot zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie. Een doeltreffende en individuele begeleiding van de 
OCMW-cliënt biedt de beste kansen om het recht op een menswaardig bestaan waar te maken.

N-VA Machelen-Diegem kiest nieuw bestuur

machelen@n-va.be

Bart MasscheleinNancy Wysgeer

V.l.n.r.: Roger Bolleyn, Steven Tielemans, Sven De haes, Dany Bruggeman, Lutgarde Vander Elst, Marc Leemans, Raymonde Leskens, Magda 
Geeroms, Jenny De Coninck, Nancy Van Harck, Bart Masschelein, Jean Diddens, Stef Panneels, Johan Soete, Lieve Boeykens, Michel Van 
Neste, Peter Roose, Nancy Wysgeer en Steve Claeys.

Wilt u meer weten over onze bestuursleden?
Kijk dan op www.n-va.be/machelen en volg ons op www.facebook.com/nva.Machelen.Diegem/
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Kandidaat in de kijker:  
Elke Wouters, 7de plaats Vlaams Parlement

De verkiezingen van 26 mei komen razendsnel dichterbij. Tijd om een kandidaat uit onze provincie in de 
kijker te zetten. Elke Wouters is 32 jaar en Vlaams Parlementslid. In het parlement legt ze de nadruk op 
dossiers rond het groeipakket (kinderbijslag) en een efficiënte afvalverwerking. Ze heeft ook een warm 
hart voor de Vlaamse Rand: ze legt zich toe op het behoud van de open ruimte en het karakter ervan. 

Twaalf jaar geleden zette Elke haar eerste stappen in de politiek als OCMW-raadslid en later als 
gemeenteraadslid in Meise. Na haar studies maatschappelijk werk en criminologie stapte Elke ook 
beroepsmatig in de politiek. Eerst werd ze raadgever ‘Welzijn en Gezin’ op het kabinet van Geert 
Bourgeois, daarna vervulde ze dezelfde functie voor Liesbeth Homans. In 2012 verhuisde ze naar 
Grimbergen, waar ze onmiddellijk werd verkozen als gemeente- en provincieraadslid. Ook de  
komende zes jaar blijft Elke lid van de Grimbergse gemeenteraad. 

“Ik ben al lange tijd actief als lokale mandataris en vorige legislatuur was ik ook provincieraadslid. 
Die ervaring wil ik meenemen naar het Vlaams Parlement om de belangen van onze provincie daar 
te verdedigen”, besluit Elke.

Ma-Die-tjes en Datjes

www.n-va.be/machelen 

Ook u kan helpen 
onze gemeente  
proper te houden
In februari plaatste Invoco in de Sint-Gertrudis- 
straat in Machelen de eerste ondergrondse 
glascontainers. Die bieden vele voordelen: ze zijn 
gebruiksvriendelijker en veiliger. Tevens werden 
de textielcontainers weggehaald. Met deze ingre-
pen hoopt de gemeente het sluikstorten op deze 
locatie te ontmoedigen.

Sluikstorters zijn er zich van bewust dat ze een 
overtreding begaan en moeten dan ook beboet 
worden. Met zwerfvuil ligt dat anders. Enkel het 
periodiek inzetten van gemeentelijke veegwagens, 
is niet voldoende. Ook uw hulp is nodig willen we 
onze gemeente proper houden. Denk dus twee-
maal na voor u een papiertje weggooit. Dankzij 
uw inzet kunnen we samen onze gemeente 
leefbaarder maken.

Vlaanderen Feest -  
Machelen Zomert!
Machelen Zomert! is een evenement dat jaarlijks met succes georganiseerd 
wordt ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Dit jaar pakken we het 
anders aan. We zochten naar een goede mix voor jongeren en volwassenen en 
hopen met de populaire band uit de Ketnet-serie ‘#likeMe’ veel jongeren aan 
te trekken. Die verrassende muzikale band verbindt generaties door Neder-
landstalige klassiekers in een nieuw jasje te steken. Daarna kan u genieten 
van de Nederlandstalige covergroep ‘Ontpopt’, met leden uit Machelen.  
De allerkleinsten zullen zich in de speelzone kunnen uitleven. Jongeren zijn 
onze toekomst en wij hopen hen met dit evenement te laten kennismaken 
met ons sociaal leven. We kijken ernaar uit om jong 
en oud te ontmoeten op 7 juli in de Begoniagaarde in 
Machelen. U zal aangenaam verrast zijn!

Grote werken in onze regio
Wist u dat er de komende maanden en jaren enkele grote aanpassingen 
op het gebied van mobiliteit in en rond onze gemeente gepland staan? 
Zo zijn er onder andere de aanleg van de ringtram(bus), de luchthaven-
tram, de werken aan de Woluwelaan en de werken aan de ring. Schepen 
van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening Steve Claeys 
volgt deze plannen en werven samen met de gemeente-
lijke diensten van zeer nabij op. 

Magda Geeroms
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden

Steve Claeys
Schepen van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. 
Ook in Vlaams-Brabant. 

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


